ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR. 3 DIN 28.01.2021
privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al comunei Unirea, județul Alba, întrunit în ședința publică ordinară în data de 28
Ianuarie 2021.
Luând în dezbatere :
- faptul că mandatul de președinte de ședință al doamnei PERIAT DANUȚA va expira la sfârșitul
lunii Ianuarie, astfel încât se impune alegerea unui nou președinte care să conducă lucrările ședințelor de
Consiliu Local, începând cu luna Februarie a anului 2021.
Având în vedere prevederile:
- art. 123 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completîrile ulterioare;
- art. 7 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Unirea nr. 63 / 26.11.2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local.
În temeiul dispozitiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Doamna consilier HETEA CLAUDIA-IOANA, se alege președinte de ședință al Consiliului
Local al comunei Unirea, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna Februarie 2021.
Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele prevăzute
de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. (1). Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba ,
- Primarului comunei Unirea,
- Persoanei nominalizate la art. 1
(2). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afişare la sediul Primăriei comunei Unirea și pe
pagina de internet www.primariaunireaalba.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Danuța PERIAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL,
Ciprian-Claudiu ALEXĂ

Notă: Consilieri în funcție:13, Consilieri prezenți:12
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 12 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 ”abțineri”

